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Kerstdiner, kinderen 12.00 uur vrij, ’s avonds diner
Start kerstvakantie om 12.00 uur

Eerste schooldag 2017
Start toetsweken CITO / informatiemiddag groep 3/4 Aanvang
14.30 uur

Inspectiebezoek
Inspectiebezoek

Einde toetsweken CITO
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Sinterklaas
Wat hebben wij een leuk Sinterklaasfeest gehad op de
Buttingaschool. Sinterklaas kwam in een politieauto met
sirene…, een Piet was vermist.
Wij willen iedereen bedanken, die ons geholpen heeft met dit
mooie feest op school. Ook willen wij Sinterklaas en zijn pieten
nog een keer extra bedanken voor de mooie cadeaus die wij
hebben gekregen. In het bijzonder willen we de Piet bedanken,
die ervoor gezorgd heeft, dat in de teamkamer koffie en thee
gedronken kan worden uit mooie koffiemokken en theeglazen.
Er staan heel wat leuke foto’s op de site.
Inspectiebezoek
Op maandag 16 en dinsdag 17 januari krijgen wij bezoek van de inspectie van het ministerie van
onderwijs. Het gaat om een regulier onderzoek dat eens in de vier jaar plaatsvindt. We kijken met
vertrouwen dit bezoek tegemoet. Het is fijn dat we met het nieuwe toezichtkader ons mogen laten
zien en aan de inspectie kunnen vertellen waar we mee bezig zijn en waar we mee aan de slag
gaan. Tijdens deze dagen heeft de inspectie ook gesprekken met leerlingen en ouders over hun
bevindingen.
Aanmelden broertjes en zusjes/ andere 4-jarigen
Voor onze planning is het fijn om te weten hoeveel en welke broertjes en zusjes bij ons op school
komen. Zou u uw kinderen zo spoedig mogelijk willen aanmelden. Ook als u vrienden, familie en/
of kennissen heeft die hun kinderen naar onze school willen laten gaan kunnen zij zich aanmelden
of een oriënterend gesprek met de directeur plannen. Het “misverstand” van een leerlingenstop of
begrenzing van schoolgebied willen we graag ontkrachten. Wij staan open voor alle aanmeldingen!
Migratie naar computersysteem
De wijziging van ons computersysteem (netwerk, beheer, helpdesk, dekkende wifi) is goed
verlopen. Er zijn niet/ nauwelijks bestanden verdwenen. Leerkrachten hebben de training gevolgd
en ook de kinderen zullen een ander beeldscherm zien. Hiermee leggen we ook een goede basis
voor verder ontwikkelingen waar we al eerder over geschreven hebben (investeringen in
hardware).
Leerlingtevredenheidsonderzoek
De afgelopen periode hebben we alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd wat ze van onze
school vinden. Het gaat om de lessen, zelfstandigheid, pesten, omgaan met elkaar en nog meer.
Daarvoor hebben zij 60 vragen beantwoord. De uitkomsten van deze enquête gebruiken wij
natuurlijk om verbeteringen door te voeren. In het nieuwe kalenderjaar zullen ouders ook de
mogelijkheid krijgen mee te doen met een oudertevredenheidsonderzoek.
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NIEUWS VAN DE GROEPEN:
GROEP 3:
Sinterklaas
In afwachting van de komst van Sinterklaas en zijn Pieten memory spelen met
Sinterklaaswoorden.

Het was een gezellige dag!
Lezen
We werken in kern 5. Het thema is: “verhalen en vertellingen?”
Voor de kerstvakantie ronden we deze kern af. We starten met kern 6 na de herfstvakantie. Het
thema is: “Kom jij ook uit een ei?”
We herhalen de geleerde letters en leren er weer nieuwe woorden en
letters bij. Welke?
U kunt op www.veiliglerenlezen.nl onder het kopje Voor ouders en dan
Dit leert uw kind >> lezen welke letters en woorden we leren. We
werken met de tweede maanversie. Hier kunt u ook gratis spelletjes,
afgestemd op de kern, bekijken.
Uw kind leert in deze kern de eu en de ou. Deze “letters”bestaan uit 2 tekens. Voor de kinderen is
de eu echter één letter. We hebben het over de letter eu en niet over de letters e – u.
Het is erg belangrijk dat uw kind leeskilometers maakt. Leren lezen leer je door te oefenen en te
oefenen en nog meer te oefenen, ook in de kerstvakantie Uw kind kent nu bijna alle letters. Uw
kind krijgt leesbladen mee naar huis. Elke dag 10 minuten uw kind hardop laten lezen is prima.
U kunt ook samen met uw kind eenvoudige boekjes lenen bij de bibliotheek. Zo stimuleert u de
leesvaardigheid.
Op de vraag van een ouder welke boekjes dan geschikt zijn, het volgende:
Boeken voor beginnende lezers hebben een letter op de rug gevolgd door het Avi leesniveau
(Start, M3, E3). De M staat voor Midden groep 3 en de E staat voor Eind groep 3.
Heeft u hierover vragen? Kom gerust even langs.
Rekenen
We hebben Blok 3 afgerond met de toets. We herhalen na de toets de onderdelen
die nog lastig zijn of maken juist moeilijkere sommen, omdat we de sommen al
goed onder de knie hebben.
We hebben in Blok 3 ook kennisgemaakt met klokkijken.
We oefenen de hele uren.
We zijn gestart met blok 4. We oefenen verder met wat we geleerd hebben in Blok 3.
In Blok 4
 Wordt de telrij uitgebreid tot en met 40. We doen allerlei
telspelletjes, zoals hard optellen in huppen van 1 of sprongetjes van
2; welk getal komt voor bijv. 25?
 Raad mijn getal.
 Oefenen we de splitsingen van 10.
 Wordt ook regelmatig het optellen en aftrekken tot en met 10
geoefend. Daarbij gebruiken we de pijlsommen.
 Worden de munten van 1, 2 en 5 eurocent geïntroduceerd.
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Ook oefenen we verhaalsommen als voorbereiding op de Cito toetsen in januari.
Bijvoorbeeld:

Kees wordt 7 jaar. Op de taart staan 5 kaarsjes. Hoeveel kaarsjes moet moeder nog op de
taart zetten?

Piet heeft 10 euro gespaard. Hij wil een speelgoedauto kopen. Deze kost 12 euro.
Hoeveel moet Piet nog sparen?
Schrijven
Uw kind kan al steeds meer
schrijfletters schrijven. We
oefenen de geleerde letters
en schrijven woordjes aan
elkaar.
De volgende letters hebben we erbij geleerd: ui, j, eu, h, ou, v.
Groep 3/4
Kinderen in groep 3 en 4 zijn op school veel bezig met tellen en de getallenrij. Deze
rekenontwikkeling kunt u ondersteunen en oefenen door het spelen van allerlei (gezelschaps-)
spelletjes:

Ganzenbord

Bingo

Monopoly junior

Sjoelen en darten (punten tellen!)
Motorische sreening
Marleen Reenders heeft alle kinderen van groep 3 en enkele van groep 4 gescreend. Tijdens de 10
minuten gesprekken in februari wordt u op de hoogte gebracht van de resultaten. Wilt u de
resultaten eerder weten, kom dan gerust langs.

GROEP 4:
De kinderen van groep 4 hebben de rekentoets van blok 3 gemaakt. We starten na de
kerstvakantie in Blok 4. We oefenen verder met wat we geleerd hebben in Blok 3.
In Blok 4 oefenen we

De tafel van 3 (nieuw), 2, 5 en 10

Optellen en aftrekken over het eerste tiental

Optellen en aftrekken met tientallen

Aftrekken vanaf een tiental naar analogie bijv. 10-4= 30-4= 60-4=

Optellen en aftrekken over het tiental, springen via het tiental bijv. 47+8= 53-7 =

Geld: gepast betalen met munten en biljetten tot 100 euro en geld teruggeven van 50
cent.

Hele en halve uren klokkijken, zowel analoog als digitaal.

Tip: Voor het oefenen van de tafels kan natuurlijk heel goed de computer ingezet
worden. Bijvoorbeeld op de site van
http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html
Het spel met de ballonnen vinden kinderen erg leuk!
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We oefenen op school als voorbereiding op de Citotoetsen van januari. Bijv.

Jayden heeft 45 kaarten. Nadat hij er wat aan zijn zusje heeft gegeven heeft hij er nog
maar 32. Hoeveel heeft hij weggegeven?

Bradley koopt een spel van 48 euro. Hij betaalt met 5 briefjes van 10 euro. Hoeveel euro
krijgt hij terug?
Om thuis Citorekensommen te oefenen met uw kind kunt u gebruik maken van de website
http://www.redactiesommen.nl/groep4.html of www.leestrainer.nl
Op de laatstgenoemde site kunt u ook woordenschat, spelling en begrijpend lezen oefenen.
Taal
We werken in blok 6 “Kleren maken de man”.
We leren wat doe woorden zijn. Doe woorden zijn werkwoorden. We maken er korte zinnen mee,
die we vervolgens langer maken. Bijv. Ik zit. Ik zit op de stoel.
Spelling
Blok 3 is afgerond. We gaan na de kerstvakantie werken in blok 4.
en woorden met met ou/au
en slurf woorden, je hoort een tussen u maar schrijft die niet.

En vooral…, prettige kerstdagen en een goed 2017 gewenst.
GROEP 5/6:
*De kinderen van groep 5 en 6 hebben hard gewerkt de laatste paar weken. Zo hebben we de
derde reken- en taaltoets gemaakt en groep 6 heeft al een toets tekstverwerken gemaakt.
Ook de eerste toets van Blits hebben we gemaakt. Blits is een methode om te leren hoe je
informatie moet verwerken, en dat is best lastig. Een plaats op een plattegrond aangeven en een
tabel aflezen zijn onderdelen die aan de orde kwamen in de toets.
*Natuurlijk is er ook tijd voor andere dingen. We zijn met Leskracht bezig over feesten en rituelen.
Op internet hebben we gezocht naar de geschiedenis van vuurwerk, carnaval, kerstmis, maar ook
boeddhisme, hindoeïsme, islam en de seizoenen kwamen aan de orde.
En op de foto’s zien we een aantal van onze Midwinterhoorntalenten.
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De Sinterklaasochtend was
een succes. Er waren ook
dit jaar weer mooie
surprises en gedichten
gemaakt. Leuk om te
geven en leuk om te
krijgen. TOP!
* Nemen jullie vrijdag
voor de vakantie allemaal een grote tas mee, zodat
we veel spullen mee naar huis kunnen geven?
*Voor de kerstvakantie hebben we weer een internet tip:
Wat kinderen kunnen oefenen is het klokkijken. Analoog en digitaal.
Een leuke website is http://www.spelletjesplein.nl/rekenen-tijd/ waar je veel spelletjes kunt
spelen.
En verder…, prettige kerstdagen en een goed 2017 gewenst.
GROEP 8:
Sinterklaas
Surprises en gedichten bij de
Sinterklaasviering.
’t Was weer dik voor elkaar.
Van enorme bouwwerken tot gevoelige
kleine, maar oh zo fijne, cadeautjes.
Het was een mooie dag.

Schaken
Op zaterdag 11 februari doen we mee met het Remco Heite schaaktoernooi in Oosterwolde. Dat
duurt de hele dag en wordt gehouden in het Stellingwerf College. We gaan het sterkste team
afvaardigen. Oefenen dus!
Kerstdiner
Op naar Kerst! De lijst voor het diner ziet er alweer indrukwekkend uit. Dat belooft veel goeds. Als
je er nog niet op staat, kun je dat nog steeds doen. Groep 8 doet om 18 uur “een stukje” op het
plein. Komt dat zien, komt dat zien.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Herinnering ouderbijdrage
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Graag zouden we de ouderbijdrage tegemoet willen zien komen zodat we er voor de kinderen een
leuk schooljaar van kunnen maken denkend daarbij aan de volgende activiteiten kerst,
lichtjesfeest, Pasen, koningsspelen /sportdag, musical, laatste schooldag en de
Lege flessen actie
De lege flessen actie voor een leuk schoolplein was een succes! We
hebben er met elkaar voor gezorgd dat er 114,00 euro verzameld is aan
lege flessen Jullie allen bedankt voor deze bijdrage hieraan met als doel
het opleuken van het schoolplein.

Nieuwe drinkbekers
Alweer een tijdje geleden hebben wij de kinderen van de Buttinga een koel drinkbeker gegeven
namens de OV. Al snel kwamen er terechte klachten wat betreft de sluiting van de bekers. Er is
contact geweest met de leverancier en deze erkende het probleem en heeft ter compensatie
nieuwe bekers geleverd. Dit alles is dus netjes opgelost door de leverancier de bekers worden
volgende week meegeven aan de leerlingen.
Kerstdiner
Dan zijn we aangekomen bij het naderen van het einde van het jaar 2016. Dit betekent dat we 22
december een heerlijk kerstdiner op school zullen hebben
Dit jaar hebben we ook aan u gedacht als ouder, voor u staat er rond 18:00 uur een heerlijk kopje
snert (gemaakt door cateringservice de Cock) klaar!
Kerstgroet
Wij wensen we u vanuit de OV een hele fijne kerstdagen en een mooi 2017 toe.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
We zijn op zoek naar kandidaten voor nieuwe MR-leden. U heeft daarvoor een mail gehad met de
aanmeldingsprocedure. Als u vragen heeft over MR of de aanmelding kunt u altijd een mr-lid
(oudergeleding), leerkracht of directeur vragen.
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